
 

 
 

 

Lukas Iwan 
Head of Organising Committee AGM Germany 
+ 49 1766 4816 872 | lukas.iwan@agm-germany.eu 

 

Gaffar Rampage 
Communication Manager ESN International 
+32 470 472 225 | communication@esn.org  
 

 

 

Brussels, 22nd March 2017 

 

Ерасмус Стюдънт Нетуърк (Erasmus Student 
Network) празнува 30 години програма Еразъм в 

Берлин 
 

От 20ти до 24ти Април 2017, Берлин ще бъде домакин на Годишното общо 
събрание (Annual General Meeting; AGM) на ЕСН, най-голямата и важна годишна 
среща на организацията. 
 
Събитието се организира всяка година от Ерасмус Стюдънт Нетуърк. Като фактически 
представители на Еразъм поколението в Европа, AGM е най-голямата европейска конференция, 
която се фокусира на темата за мобилност, с повече от 700 студенти-доброволци присъстващи. 
Организирано от местни организации-членки от Германия и Франция, престижното събитие тази 
година ще се състои в Берлин, превръщайки града в „Столицата на Еразъм“ за 4 дни. 

 
АGM Германия 2017 е специално събитие, тъй като отбелязваме 30-годишнината на програмата 
Еразъм. По случай значимото събитие, ще бъде организиран дискусионен панел на тема „От 
непознати до приятели: Три поколения Еразъм мобилност“. Дискусията ще бъде отворена за 
всички желаещи и ще бъдат обсъждани теми като причините за успеха на Еразъм и очакванията 
на студентите по отношение на бъдещето на програмата. 
 
Друга важна част от AGM е Университетското изложение на мобилността, по време на което 
представители от стотици европейски университети, както и компании като Deutsche Börse 
Group, ще представят възможности за работа, стаж или обучение в чужбина. Изложението ще 
се проведе от 11:00 до 17:00 на 21ви Април, петък, в сградата „Henry Ford”, част от Freie 
Universität Berlin. Всички местни и международни студенти и ученици са поканени. 
 
Щефен Крах, щатския секретар на Берлин за Образование и наука и патрон на AGM Германия, 
коментира събитието: 

 

„Идеята за обединена Европа винаги трябва да е идея на нейните жители и 
трябва да ги сближава. И точна това прави програмата Еразъм, по идеален 

начин.“ 
 

За да следвате събитието чрез социални медии, използвайте хаштаг #AGMGermany и 
#THISisESN. Новини ще бъдат публикувани на facebook.com/AGMgermany2017 и 
twitter.com/ESN_Int. 

 

 
Ерасмус Стюдънт Нетуърк е най-голямата студентска организация в Европа. Основана е на 16ти 
октомври 1989 и официално регистрирана през 1990, за да поддържа и развива студентския 
обмен. Ние се намираме в повече от 900 висши учебни заведения в 40 държави. Студентската 
мрежа непрестанно се развива и разширява, с 15000 активни членове, поддържани от ментори, 
които се грижат за международните студенти. По този начин, ЕСН включва около 34000 
младежи, които предлагат услугите на организацията на около 220000 международни студенти 
всяка година. Повече информация можете да откриете в медийния комплект на ЕСН.   
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